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Aumentar impostos para bancar auxílio 'não tem 
o menor cabimento', diz Pacheco 

Em entrevista coletiva, o presidente do Senado afirmou que é preciso encontrar uma forma para financiar o benefício, mas que esse é papel do governo. Ao Congresso, nas 
palavras do presidente do Senado, cabe avaliar a alternativa e votar 

Em baixa nas pesquisas, 
Bolsonaro diz que 'Lula 
não tem mais futuro na 
política! 
'Q presidente da República, Jair Bol 
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ABSOLVIDO! STJ 
arquiva denúncia 
da Lava-Jato 
contra prefeito do 
Rio por falta de 
provas 

rno do Rio e abrir caminho 

Mudanças 
climáticas já 
afetam portos 
brasileiros, diz 
estudo 
Preocupação E 
crescente no 

mundo, os efeitos 
das mudanças ci 
climáticas já podem ser 
percebidos no setor portuário 
brasileiro, que precisará se 
tornar mais resiliente para 
evitar uma série de prejuízos 
aos usuários e para a economia 
no futuro 

Justiça condena 
filhos de ex- 
deputada Flordelis 
por morte de 
pastor 
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durou mais 
de sho 
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Piorar é pouca para definir 
expectativas 

p O OUTRO LADO DA MOEDA, por 

Gilberto Menezes Córtes 

Câmara e Senado precisam 
votar projetos importantes 
parados nas comissões 
COISAS DA POLÍTICA, por Wilson 
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Informe JB 
Polícia Federal diz que vai investigar 
o “Bolsolão! 

Atividades simples que 
melhoram sua saúde 
mental? 
SAÚDE E ALIMENTAÇÃO, por 

wilson Rondó Jr. 

Lenny Niemeyer: alta 
costura ou alto verão? 

IESA RODRIGUES 

O mestre das obras-primas; 
o CD de André Mehmari 
(Notturno) 
AQUILES RIQUE REIS 

Starzplay, um streaming 
mais “adulto” 
TOM LEÃO 

Em Porto Alegre, Grêmio e 
Flamengo empatam pelo 
Brasileirão 

lor e Rubr: Negr 

Diretora da OMS diz que mundo está 
entrando em quarta onda de covid- 

Botafogo ressurge após queda 
melancólica no início do ano e é 
único grande a voltar para Série A 

com númer 
quando di 

Artigos 

A opção entre o presente e o futuro 
TARCÍSIO PADILHA JUNIOR 

Uma política consistente para o 
setor de petróleo e derivados 
MANUEL JEREMIAS LEITE CALDAS 

O insustentável eclipse do Brasil 

ADHEMAR BAHADIAN 

Combustíveis: chega de inércia 

JEAN PAUL PRATES 

A luta pela sobrevivência de Ferrari 
e LEGO 

CARLOS FRANCO 

Sobre 'feminejo' e superação 
MARIA CLARA LUCCHETTI BINGEMER 

Contra argumentos não há fatos 
PAULO NOGUEIRA BATISTA JR. 

As verdades mais profundas 
PAULO PAIM 

A terceira via nas eleições de 2022 

RICARDO A. FERNANDES 
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PF investiga fraudes no 
pagamento do Auxílio 
Emergencial 

Vida Fácil Ie Vida 

lo interior de São 

Paulo, Anáy e Maringá (PR) 

Brasil participa de estudo internacional de 
avaliação de leitura 

Quero ver Moro discursando num carro de som, 
ironiza Bolsonaro 

Covid: média de mortes diárias no país fica abaixo 

George Soros por ele mesmo 

De Lula sobre 

Rio 

Hospi devem disponibilizar 
informações sobre pessoas 
internadas sem identificação 
Éoque 
9.464/21, de a 
deput 
Martha Rc nada 

e publicada no 

Comissões da Alerj promovem audiência sobre 
concessão dos serviços de saneamento 

Confronto em favela de São Gonçalo deixa mortos 
e PM faz ocupação 

Marcha das mulheres 
indi igenas em Brasilia 

Mais Lidas 

Atividades simples que 
melhoram sua saúde mental? 

Diretora da OMS diz que 
mundo está entrando em quarta 
onda de covid-19 

Perdendo nas pesquisas, 
Bolsonaro diz que Lula não tem 
mais futuro na política" 

Cientistas desvendam mistério 
de tesouro do Império Romano 
encontrado em floresta russa 

] Quero ver Moro discursando 
num carro de som, ironiza 
Bolsonaro de 200 « Deolho no Carnaval, Rio pede a Ministério da 

Saúde que cobre passaporte vacinal de 
estrangeiros 

Economia Internacional 

CNI: indústria da construção 
tem o melhor desempenho do 
ano em outubro 

CNT ouviu 446 emp 
167 pequenas o 

* Mercado de carbono deve gerar US$ 10 bi ao ano 

ao Brasil, diz ministro 

* Parada há anos, modernização do setor elétrico 
enfrenta resistência no Congresso 

* Pesquisa: 77,9% dos empresários do setor de 
serviços esperam próximo trimestre melhor 

França anunciará novas 
medidas para conter avanço da 
covid-19 

Copa do Mundo 2022: Catar teria usado ex- 
agente da CIA para espiar Fifa 

Carro invade desfile de Natal nos EUA; cinco 
mortos e mais de 40 feridos 

Chile vai para segundo turno polarizado na eleição 
presidencial 

Ciência e Tecnologia 
Fluxo de Magalhães pode estar 
5 vezes mais perto do que se 
pensava, indica estudo 

Definir distâncias 

tarefa extremam: 

cosmos, nem sempi 
definido, o que po le levar a er 

* Riscos de asteroide colidir com Terra são 
revelados pela Nasa 

* Cientistas desvendam mistério de tesouro do 
Império Romano encontrado em floresta russa 

* Quem deve salvar Terra do apocalipse? Crescem 
apelos para EUA reforçarem defesa contra 
asteroides 

Esportes 
Fãs de Maradona relembram 
gigante do futebol um ano 
após morte 

* Fifa encerra inspeção de possíveis estádios da 
Copa do Mundo de 2026 

= Brasileirão: em jogo bem disputado, Flamengo 
derrota o Inter em Porto Alegre 

* Fluminense vence o América-MG e sobe na tabela 

do Brasileirão 

Caderno B 
Ivan Lins e Francis Hime 
homenageiam o Sinatra 
português Carlos do Carmo 

O Sinatra português. Assim era 
antor Carlos do 

rreu em janeiro 
E para homenageá-lo, 

ica de Roberto Ls com a pré 
Nicodemo, sei 
aniver: 

= “Deserto Particular”, indicado do Brasil ao Oscar, 
estreia nos cinemas 

* Congresso Nacional do Samba acontecerá no Rio 
em dezembro 

= Ada Luana traz Tchekhov com bolo ao Rio 

Bem Viver 
Hemorio faz 77 anos com 

campanha de doação de 
sangue e de livros 

* Vacina Pfizer é eficaz a longo prazo em 
adolescentes, diz estudo 

= Pandemia: estudo relaciona falta de sono à alta da 

obesidade infantil 

* Saúde - Brasil já aplicou mais de 300 milhões de 
doses de vacinas contra covid 


